
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  23/16-10-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 225/2019 Θέμα: Αιτήσεις: η με αριθμό 4652/05-09-2019 αίτηση για 

σύνδεση οικοπέδου με κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 16 

Οκτωβρίου  2019  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» σε συνεδρίαση μετά από την υπ’  αριθμ.  5550/10-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 

και Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη(Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Σαραφιανός Χρήστος
3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Χατζηδημητρίου Φανή 4. Καρκαλή Μαρία
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 

Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  11o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  

την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα  

που αφορά στην επιχείρηση…»  

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 4652/05-09-2019 αίτηση του κ. Α.Α. 

προκειμένου  να  συνδέσει  το  ακίνητο  του με  τον  κεντρικό  αγωγό  αποχέτευσης  στον  οικισμό 

Τριλόφου στο φρεάτιο αποχέτευσης επί της οδού Προφήτη Ηλία. Η σύνδεση θα γίνει με επέκταση 

δικτύου μήκους 25 μέτρων από ειδικευμένο συνεργείο σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΘ.

Στη  συνέχεια,  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  από  09/10/2019 εισήγηση  της  Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία εισηγείται θετικά και προτείνει την έγκριση για την 

σύνδεση του οικοπέδου του κ. Α.Α. όπως κατατέθηκε με την με αριθμό 4652/05-09-2019 αίτηση 

του στον οικισμό Τριλόφου, με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης. Η κατασκευή του δικτύου θα 

γίνει  με  οικονομική  επιβάρυνση  του  ιδιοκτήτη  κ.  Α.Α.,  ο  οποίος  θα  απαλλαχθεί  από  την 

υποχρέωση καταβολής του δικαιώματος σύνδεσης προς τη ΔΕΥΑ Θέρμης, και μπορεί να δοθεί σε 

οποιονδήποτε κατασκευαστή αποφασίσει ο αιτών, με την προϋπόθεση να είναι σύμφωνη με τις 

Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  αρχικής  μελέτης  του  έργου  που  απαιτούνται  καθώς  και  με  τη 

νομοθεσία Δημοσίων Έργων. Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη του 
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τεχνικού τμήματος της ΔΕΥΑΘ, η οποία και  θα πρέπει  να  ενημερωθεί  πριν από οποιαδήποτε 

σχετική εργασία 

Έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  αποδοχή  της  εισήγησης  της 

Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και έγκριση της με αριθμό  4652/05-09-2019  αίτησης  του κ. 

Α.Α., για την σύνδεση του οικοπέδου του με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης Τριλόφου, υπό τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ομοίως πρότεινε, μετά από την ολοκλήρωση της σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο την 

χρέωση της χρήσης αποχέτευσης σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει το με αριθμό 4652/05-09-2019 αίτημα του κ. Α.Α., προκειμένου να συνδέσει το 

ακίνητο  του  με  τον  κεντρικό  αγωγό  αποχέτευσης  στον  οικισμό  Τριλόφου,  στο  φρεάτιο 

αποχέτευσης επί της οδού Προφήτη Ηλία. Η σύνδεση θα γίνει  υπό τις προϋποθέσεις  που 

αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Η  κατασκευή  του  δικτύου  θα  γίνει  με  οικονομική  επιβάρυνση  του  ιδιοκτήτη  κ.  Α.Α. 

(4652/05-09-2019),  ο  οποίος  θα  απαλλαχθεί  από  την  υποχρέωση  καταβολής  του 

δικαιώματος  σύνδεσης  προς  τη  ΔΕΥΑ  Θέρμης,  και  μπορεί  να  δοθεί  σε  οποιονδήποτε 

κατασκευαστή αποφασίσει ο αιτών, με την προϋπόθεση να είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της αρχικής μελέτης του έργου που απαιτούνται καθώς και με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Έργων.

3. Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη του τεχνικού τμήματος της 

ΔΕΥΑΘ, η οποία και θα πρέπει να ενημερωθεί πριν από οποιαδήποτε σχετική εργασία.

4. Μετά από την ολοκλήρωση της σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο θα διενεργείται η 

χρέωση  της  χρήσης  αποχέτευσης  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε  τιμολογιακή  πολιτική  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

   .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 23 απόφαση 225/16-10-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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